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DESCRIÇÃO 
 
Formulado a partir de argila bentonita, o AP-5™ é reconhecido 
por sua insensibilidade a altas temperaturas, não derrete e não 
engrossa de forma excessiva em temperaturas baixas como 
0°F (-18°C). Possui estabilidade mecânica, é resistente à 
água, mostra boa estabilidade durante a operação, possui 
excelente adesão a metais, previne desgaste e possui uma 
longa vida de prateleira.  
 
O AP-5 contém dissulfeto de molibdênio, inibidores de 
oxidação e desativadores de metais. Oferece proteção para 
serviços extremos que requerem um lubrificante de serviço 
pesado com um bom desempenho. 
 
AP-5 da JET-LUBE é recomendado para rolamentos anti 
atrito, rolamentos de elemento rolante e de esferas, 
rolamentos bronzina, roldana, corrediças, correntes de 
transporte, juntas U, conjuntos selados, motores e lubrificação 
geral. 
 
• Protege contra desgaste e corrosão  
• Previne desgaste 
• Muito aderente ao metal  
• Resistente à água 
• Longa vida de prateleira 
• Cor–Preto 
 
 
APLICAÇÕES 
 
O AP-5 da JET-LUBE é uma graxa preta, suave, que não 
endurece e resistente à água. Contém dissulfeto de 
molibdênio (MoS2) para dar alta resistência ao revestimento, 
com baixo coeficiente de atrito. Resiste à corrosão por atrito.  
Pode ser usado em rolamentos de esferas, esferas anti atrito 
e planas. Fornece proteção para serviço pesado para 
equipamentos industriais, trituradores, fornos, guindastes, 
martelos e rolamentos de pino para sustentação. O AP-5 é 
recomendado para sopradores de alta temperatura, 
ventoinhas e transportadores de fornos. Também é aprovado 
o uso para lubrificação de oleodutos. 
 
 

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 
0°F (-18°C) a 550°F (288°C) 

 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
Espessante   Argila organo 
Tipo de fluido   Óleo lubrificante 
Cor      Preto 
Ponto de Gota (ASTM D-566)    Nenhum 
Gravidade específica   0,92 
Densidade (lb/gal.)   7,70 
Tipo de aditivo   Orgânico & MoS2 
Ponto de fulgor (ASTM D-92)   >560°F (293°C) 
Ponto de autoignição (CALCULATED)  >680°F (360°C) 
Grau NLGI    2 
Penetração @77°F    265 – 295  
(ASTM D-217)  

Corrosão por tira de cobre   1A 
(ASTM D-4048)  

4-Ball (ASTM D-2596) 
Ponto de solda, kgf    250 
Índice de desgaste   40 
Diâmetro de Calota    0,7 
(ASTM D-2266) 
Resistência à oxidação    <5,0 
(ASTM D-942) 
PSI Drop, 100 horas 
Viscosidade do óleo    414 – 506  
(ASTM D-445) 
cSt @ 40°C 
 

Para tipos de embalagens e número 
de peças contate sales@jetlube.com.  

 
GARANTIA LIMITADA 
 
Para informação sobre garantia, favor visitar o site 
http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf 
 

Você também pode nos contatar pelo 
sales@jetlube.com ou escrever para o Departamento 
de Vendas no endereço abaixo. 

AP-5 ™ 
GRAXA MULTIUSO PARA  
TEMPERATURAS ALTAS 


